
Звiт про результати перiодичного вИстеження
регуляторного акта:

кПро внесення змiн do Полосtсення про поряdок залlучення кошmiв
з амо в н uKiB бу d iB н u цmв а о б' eKmiB архimекmур u н а р оз в umо к iHxceH ерно-
mранспорmноi i соцiальноi iнфрасmрукmурu м. Iрпiнь, заmверdеrcеноzо

рiшенням cecii lрпiнсько'i MicbKo'i роdu Bid 06.1I.2014p. M4146-60-VI> (зi
змiнамu Bid 26.03.20 I 5р. М485 I -68-VD

На виконання статей l0, 37 Закону УкраiЪи <Про засади державноi
регуляторноТ полiтики у сферi господарськоi дiяльностi> вiддiл економiки та
стратегiчного планування виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoT ради здiйснив
перiодичне вiдстеження результативностi регуляторних aKTiB з метою досягнення
цими актами визначених цiлей.

Виконання заходiв з вiдстеження результативностi регуляторних aKTiB
проводились з урахуванням положень Методики вiдстеження результативностi
регуляторного акта, затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
l 1.03.2004 N9308.

Виконавець заходiв вhстеження: вiддiл економiки та стратегiчного
планування виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoT ради.

Щiлi прийняття акry:
Основними завданнями с зuulучення коштiв замовникiв на створення i розвиток

iнженерно-транспортноТ та соцiальноi iнфраструктури MicTa Iрпiнь, удосконiulення
взаемовiдносин органiв мiсцевого самоврядування та замовникiв та забезпечення
вимог LIинного законодавстtsа.

Вид та назва регуляторних aKTiB: <Про внесення змiн до Положення про
порядок зЕlл)п{ення коштiв замовникiв булiвництва об'сктiв архiтектури па розвиток
iнженерно-транспортноТ i соцiа-гrьноI iнфраструкryри м. Iрпiнь, затвердженого

рiшенням ceciT IрпirrськоТ MicbKoT ради вiд 06.11.2014p. JФ4146-60-VI) (зi змiнами
вiд 26.03.20 1 5р. Ns485 1 -68-VI)

Строк виконання заходiв з вiдстеження: вiдстеження результативностi
з€Lзначеного рiшення здiйснtосться з 01.03.2022 року по 31 .0З.2а22 роцу.

Тlлп вiдстеженпя: Перiодичrrе
Методлt одержання результатiв вiдстеження: статистичний.
Дапi та припуtцення, на ocнoвi яких вiдстежува"гiась результативнiсть, а

тако?к способи олержашrIя даних.
!осягнення встановлеIIих цiлей регуляторного акту можливо через

обrрунтовану шtотивацitо суб'сктiв господарювання, якi здiйснюють
пiдприемницьку дiяльнiсть, виконувати визначений цим регуляторним актом
Порядок зЕlлучення кошrтiв замовникiв булiвништва об'ектiв архiтекryри на
розвиток iнжеttерно-транспортноТ i соцiальtlоТ iнфраструктури м.Iрпiнь.
Вiдстеження результативностi цього реryляторного акта е кiлькiснi показники прс
укладенi договори про залучення KoпrTiB на розвиток iнженерно-транспортноТ i
соцiальноТ iнфрастру{црлr м.IрпirIь та iнвестицiйних договорiв, в тому числi
додаткових угод до них, та пок€lзники надходiкень до мiського бюджету сплати по
цих договорах.



Роки
Кiлькiсть укладених договорiв в

тому числi уклалених до них
додаткових угод

Надходження коштlв зzlп.{овникlв

пайовоi участi на розвиток
iнженерно-транспортноi i соцiальноi

iнфраструктури, грн.

20l 8 76 8042197,|4

20|9 7l l664657з,зз

2020 41 8360234,5з

2021.t 19285425,8|

оцiнка результатiв реалiзацii реryляторних akTiB
I-{ей регуляторний акт мас високий ступiнь досягнення визначених цiлей,

результати його положень мають позитивну динамiку, е ефективними, доцiльними
та доступними.

Щаним регуляторним актом досягнуто визначенl цlл1, а иого реалlзацUI
забезпечилu прозорий органiзацiйно - економiчний механiзм визначення пайовот

участi замовн;Кiв будiвНицтва у cTBopeHHi iнженерно-транспортноi та соцiа.гrьноi

iнфраструктури по м.Iрпiнь.

Начальник вiддiлу Яна ЖИгАН


